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Zander Kargas er blevet drevet til succes, først af en vanskelig barndom og derefter af et hårdt liv på gaden.
Han har kæmpet for alt, og der er ikke mange udfordringer tilbage at overvinde ... tror han!

Charlotte er den bedste sekretær, som Zander nogensinde har haft fornøjelsen af at være i kontakt med, og
hun er den første kvinde i lang tid der tænder ham. Men hun arbejder for hans værste rival ...

Zander går ud fra, at han kan erobre hende på samme måde, som han gør alt andet, med sin pengepung, men
Charlotte kan ikke købes. Så Zander må friste hende … og han begynder med at give hende et frækt tilbud!

En ægtemands pris

Da Michel Lanier tvinger Sandrine til at vælge mellem hendes karriere og deres ægteskab, beslutter Sandrine,
at hun må forlade ham. Det er kun seks måneder siden de blev gift og selvom hun elsker Michel

lidenskabeligt, vil hun ikke finde sig i, at han skal bestemme over hendes liv.

Nu vil Michel have hende tilbage. Og da Sandrines karriere ryger ind i en krise, har han den perfekte
anledning til at presse hende tilbage.
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